
 

 

 

MaxAdvantage Plus 
Ensure simple and smart security for your loved ones in times of eventualities of life. MaxAdvantage Plus 

offers you with simple yet smart security in these adverse times including death due to sickness, accident 

death and permanent total disability. This protection goes further to cover your spouse against these 

unforeseen events. 

Protect your loved ones in a simple way 

What we cover  

• Death due to sickness 

• Accidental death 

• Permanent total disability 

• Second medical opinion and doctor on call 

• Hospitalization benefit 

 

Why RSA  

We are prepared for everything life has planned for you. Over 9 million people across 100 countries trust 

their lives, and things they love, with us. We are here for you, bringing your best-in-class products and 

trusted service to see you through when you need care the most.  

• Affordable premium  

• Trusted provider  

• Get 0% EPP up to 12 months  

• Simple, paperless registration  

• Easy processing  

• Worldwide coverage*  



 
 
 

Benefits to Insured 
(Limits in AED) 

Prime Premiere Platinum Prestige Supreme Elite 

Death due to sickness 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 

Accidental death 100,000 150,000 250,000 400,000 525,000 720,000 

Permanent total disability 100,000 150,000 250,000 400,000 525,000 720,000 

Daily hospitalization benefit due 
to accident or sickness 
(Max 30 days) 

50 100 150 200 250 300 

Second medical opinion & 
doctor on call 

Included 

Benefits to Spouse (Optional) 
(Benefits in AED) 

      

Death due to sickness 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 

Accidental death 50,000 75,000 125,000 200,000 262,500 360,000 

Permanent total disability 50,000 75,000 125,000 200,000 262,500 360,000 

Daily hospitalization benefit due 
to accident or sickness (Max 30 
days) 

50 100 150 200 250 300 

Annual Premium (including 
VAT) in AED 

279 415 594 809 1,003 1,266 

Annual Premium (including 
VAT) in AED – with spouse 
cover 

368 573 835 1,150 1,434 1,817 

Secure your family’s future today! 

    

 
 

      

 
RSA Terms and Conditions: 
 

• Worldwide cover for death due to sickness / accident and second medical opinion & doctor on call 
benefits 

• Hospitalization benefit limited to UAE only 

• Jurisdiction: United Arab Emirates 
 
For additional details on coverage and T&C’s 
please visit https://rakbank.ae/wps/portal/retail-banking/insurance/maxadvantageplus 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 دفانتج بلس أماكس 
 

أمانًا بسيًطا ولكنه ذكي في هذه  أدفانتج بلسماكس اضمن األمان البسيط والذكي ألحبائك في أوقات احتماالت الحياة. يوفر لك 

األوقات المعاكسة بما في ذلك الوفاة بسبب المرض والوفاة الناجمة عن الحوادث واإلعاقة الكاملة الدائمة. تذهب هذه الحماية إلى  

 .وجتك ضد هذه األحداث غير المتوقعةأبعد من ذلك لتغطية ز

 حماية أحبائك بطريقة بسيطة 

 ماذا نغطي 

 

 الوفاة بسبب المرض  •

 الوفاة بسبب حادث  •

 عجز الكلي الدائم ال •

 راي طبي ثاني و طبيب تحت الطلب  •

 فائدة االستشفاء  •
 

 - :RSAلماذا 

 من هنا   نحن. كذلك يحبونها التيو باألشياء   معنا،  بحياتهم يثقون  دولة 100 في  شخص  مليون 9 من أكثر.  الحياة لك  خططته  شيء لكل نحن مستعدين 

 .الرعاية الى  الحاجة أمس في تكون عندما الموثوقة  والخدمة فئتها في المنتجات  أفضل  لك نقدم أن أجل

 قسط في متناول الجميع.   •

 مزود موثوق.  •

 شهرا.   12حتى  EPP% 0احصل على  •

 تسجيل بسيط و بدون أوراق.  •

 معاملة سهلة   •

 عالمية*  تغطية •

أمن بسيط وذكي  

 ألحبائك

 حصريًا لعمالء راك بنك



 

 

 

 

 

 

 

 

 برايم  بريمير بالتينيوم بريستيج سوبريم  إيليت
ه الفوائد للمؤمن علي   

 (الحدود بالدرهم اإلماراتي)

 الوفاة بسبب مرض  50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

 الوفاة بسبب حادث  100,000 150,000 250,000 400,000 525,000 720,000

 العجز الكلي الدائم  100,000 150,000 250,000 400,000 525,000 720,000

300 250 200 150 100 50 
بدل اإلقامة اليومي في المستشفى بسبب 

 حادث أو مرض 
( يوًما 30بحد أقصى  ) 

 رأي طبي ثاني وطبيب تحت الطلب  متضمن

      
للزوج )اختياري( فوائد    

 (الفوائد بالدرهم اإلماراتي)

 الوفاة بسبب مرض  25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000

 الوفاة بسبب حادث  50,000 75,000 125,000 200,000 262,500 360,000

 العجز الكلي الدائم  50,000 75,000 125,000 200,000 262,500 360,000

300 250 200 150 100 50 
بدل اإلقامة اليومي في المستشفى بسبب 

 حادث أو مرض 
( يوًما 30بحد أقصى  ) 

1,266 1,003 809 594 415 279 
القسط السنوي )شامل ضريبة القيمة  

 المضافة( بالدرهم اإلماراتي 

1,817 1,434 1,150 835 573 368 
ضريبة القيمة   شاملالقسط السنوي )

مع تغطية    -المضافة( بالدرهم اإلماراتي 
 الزوج 

 

 

       

 -: RSAشروط و أحكام   
 

 تغطية عالمية للوفاة بسبب المرض  / الحوادث واالستشارة الطبية الثانية ومزايا الطبيب  عند الطلب  •

 مزايا االستشفاء مقصورة على دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط  •

 االختصاص القضائي: اإلمارات العربية المتحدة  •
 

 للحصول على تفاصيل إضافية حول التغطية والشروط واألحكام 
please visit https://rakbank.ae/wps/portal/retail-banking/insurance/maxadvantageplus 

 

 !تأمين مستقبل عائلتك اليوم 


